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Pozměňovací návrh  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situace v Etiopii 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. připomíná, že Etiopie je významnou 

cílovou a tranzitní zemí migrantů 

a žadatelů o azyl, jakož i jejich zemí 

původu, a že poskytuje útočiště největšímu 

počtu uprchlíků v Africe; bere proto 

na vědomí přijetí společného programu 

pro migraci a mobilitu mezi EU a Etiopií, 

který řeší otázky uprchlíků, hraničních 

kontrol a boje proti obchodování s lidmi; 

dále vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala 

všechny projekty, jež byly v poslední době 

zahájeny v rámci svěřenského fondu EU 

pro Afriku; 

16. připomíná, že Etiopie je významnou 

cílovou a tranzitní zemí migrantů 

a žadatelů o azyl, jakož i jejich zemí 

původu, a že poskytuje útočiště největšímu 

počtu uprchlíků v Africe; bere proto na 

vědomí přijetí společného programu pro 

migraci a mobilitu mezi EU a Etiopií, který 

řeší otázky uprchlíků, hraničních kontrol 

a boje proti obchodování s lidmi; vyjadřuje 

své znepokojení nad tím, že tato dohoda 

zajišťuje především dosažení cílů EU, 

pokud jde o readmisní politiku, a domnívá 

se, že takováto dohoda by měla přihlížet 

k nutnosti dodržovat práva migrantů 

a uprchlíků z příslušných zemí; dále 

vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala 

všechny projekty, jež byly v poslední době 

zahájeny v rámci svěřenského fondu EU 

pro Afriku, a aby zajistila, aby tento fond 

skutečně sloužil zájmům příslušných 

obyvatel; 
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